
 

 

Philips
Órás rádió iPod/iPhone 
készülékhez

Alkalmazással javított

AJ5300D
Ébredjen kedvenc dallamaira

iPhone és iPod lejátszóról, vagy a rádióból
Ébredjen jókedvűen a Philips AJ5300D/12 órás rádióval és dokkolóállomással. Az ingyenes Philips 

alkalmazás jobb ébredési és rádiózási élményt nyújt, ugyanakkor a készülék 4 W RMS kimeneti 

teljesítménye erőteljes és tiszta hangzást biztosít. Egyszerűen csak dokkolja iPod vagy iPhone készülékét.

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
• FM digitális hangolás, tárolt állomások
• 4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti
• Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra
• Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
• Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni

Egyszerű használat
• Ingyenes HomeStudio alkalmazás a még jobb ébresztési és rádióélményhez
• Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
• MP3 Link a hordozható zene lejátszásához
• Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira



 Ingyenes HomeStudio aklkalmazás

Az ébresztéshez és a rádióhallgatáshoz a 
legjobb a Philips HomeStudio alkalmazást 
használni. Mindössze le kell töltenie az Apple 
App Store oldalról, és máris élvezheti a 
számtalan izgalmas funkciót. A speciális 
ébresztésbeállítás például nagyobb 
rugalmasságot biztosít az ébresztési beállítások 
terén - beleértve az ébresztés hangerejét, 
időtartamát, dátumát és hangját. Egyben 
hatékonyabb felhasználói felületet is biztosít a 
rádióhallgatáshoz az egyszerűen használható, 
előzetes csatornaprogramozási funkciókkal.

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait, miközben 
tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja hordozható készülékét a 
dokkolós szórakoztatórendszerhez, így 

kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. 
Lejátszás közben lehetősége van iPod/iPhone 
lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia 
hordozható lejátszója akkumulátorának 
lemerülése miatt. A dokkolós 
szórakoztatórendszer automatikusan tölti 
hordozható készülékét dokkolás közben.

FM digitális hangolás, tárolt állomások

A digitális FM-rádió további zenei 
lehetőségeket rejt magában Philips 
audiorendszerén található zenei gyűjteménye 
számára. Egyszerűen hangoljon be egy 
rádióállomást, amelyet be kíván programozni, 
majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset 
gombot a frekvencia tárolásához. A 
beprogramozott állomások kiválasztásával 
könnyedén hozzáférhet kedvenc 
rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be 
kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Automatikus óraszinkronizálás

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a 
dokkolórendszer néhány másodperc alatt 
automatikusan összehangolja az órát az iPod/
iPhone készülékkel. E kényelmes 
szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az 
idő kézi beállítására.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt

Az ügyes tervezésű, rugós 
dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy 
iPod készülék akadálytalanul, külön adapter 
nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben 
akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot 
– az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán 
egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a 
zenehallgatás.
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